Številka: 007-38/2012
Datum: 2. 8. 2012

Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1000 Ljubljana
ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (398.a člen
ZDavP-2F)
ZVEZA: vaše elektronsko sporočilo, z dne 2.8.2012
Spoštovani,
Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1; v
nadaljevanju: ZVOP-1) daje Informacijski Pooblaščenec (v nadaljevanju: Pooblaščenec) mnenje k predlogu
nove določbe 166. člena ZDavP-2.
V elektronskem sporočilu navajate razloge, zaradi katerih je po vaši oceni treba že posest (in po novem
alternativno še uporabo) računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, popravljanje,
razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli
izvornega zapisa shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe prvotnih podatkov in vseh
naknadnih sprememb, sankcionirati z izrekom globe.
Izpostavljeno vprašanje ne izvira povsem iz pristojnosti Pooblaščenca, poudariti je pa treba, da mora
pripravljavec zakona sam oceniti, ali je predlagan ukrep sorazmeren, kot to izhaja iz 2. člena Ustave RS (Uradni
list RS, št. 33/91 s sprem.), ali bo dosegel generalno in specialno prevencijo in ali je skladen z zahtevami
kazenskega prava, da mora biti kazenskega norma v skladu z načelom pravne varnosti jasna. Iz posredovanih
gradiv še vedno ni razvidno, kaj naj bi bila ta elektronska naprava. Je to ta, ki se uporablja v zvezi z
obravnavano programsko opremo?
Tako Pooblaščenec še enkrat predlaga, da se preveri možnost, da bi se pravilna davčna osnova zavezancev za
davek ugotavljala z manj intenzivnim oz. invazivnim ukrepom in sicer tako, da bi programska oprema
zavezancev za davek, podatke iz blagajniškega poslovanja pošiljala po telekomunikacijskem omrežju na DURS,
upoštevaje pri tem ukrepe glede varstva osebnih podatkov – zaposlenih, ki poslujejo z gotovino.
Še enkrat pa je treba ponoviti pripombo, posredovano že v prejšnji pripombah z dne 25.7.2012, da je kopiranje
podatkov iz trdega diska s pooblastili iz Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – UPB1 s sprem.) v luči
stroge določbe 37. člena Ustave vselej sporno, če se na strojni opremi, s katero se poganja programska
oprema, nahaja tudi zasebna korespondenca.
Lep pozdrav
Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
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